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PÖYTÄKIRJA

6/2019

14.8.2019

Tark. ___/___

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 14.8.2019 klo 17.30, kahvit klo 17.00 alkaen

Paikka:

Varissuon kirkko, Kousankatu 6

Läsnä:

Kairavuo, Leena
Aaltonen, Esko
Hartikka, Anna-Emilia
Kavén, Sirkka-Liisa
Kupari, Maria
Laato, Anni Maria
Laine, Rauni
Mäkelä, Jakke
Nieminen, Jari
Nurmi, Lasse
Rantanen, Ari
Salminen, Päivi
Stauffer, Tiina
Tiensuu, Pirjo

puheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, varapj., sihteeri
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa:

Arve, Seija
Johanna Forss-Lähdesmäki
Koskivaara, Eija
Toljamo, Outi

jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

Mikäli seurakuntaneuvoston varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, pyydetään asiasta ilmoittamaan seurakuntasihteerille p. 040 3417 350 tai s-posti katri.lautjarvi@evl.fi
Edellisten kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa Katariinanseurakunnan
www.turunseurakunnat.fi/katariinanseurakunta/paatoksenteko

kotisivuilla

osoitteessa

§ 67
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 17.40

§ 68
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 69
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 16.8.2019 virastoaikana klo 8.00-15.00. Pöytäkirjantarkasta-
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jiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Tiina Stauffer ja Pirjo Tiensuu.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Tiensuu ja Esko Aaltonen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 70
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 71
ILMOITUSASIAT
A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet

10/2019 Paperittomien kohtaaminen seurakuntatyössä
9/2019 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta
9/2019 liite 128-2019-Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta
Kaikki yleiskirjeet ovat luettavissa osoitteesta:
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet

B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Yleiskirje A2/2019 5.6.2019
Yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1.2020 erääntyvän järjestelyerän laskeminen
Yleiskirje A1/2019 5.3.2019
Palkantarkistukset 1.4.2019
Ryhmähenkivakuutussopimus 2019
Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan
Ryhmähenkivakuutussopimus 2019
yleiskirjeet ovat luettavissa osoitteesta: evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet
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C. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat:
137/01.02.01/2019 yhteinen kirkkoneuvosto 25.4.2019 § 150 Kappalainen Outi Toljamon
palkan vaativuusryhmän määrittäminen

Pöytäkirjat ovat luetettavissa osoitteesta: http://www.turunseurakunnat.fi/info-jaasiointi/hallinto-ja-paatoksenteko

D. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat:
33/2019 virkavapaus
34/2019 virkavapaus
35/2019 ehtoollisenjakolupa
36/2019 virkavapaus
37/2019 virkavapaus
38/2019 virkavapaus
39/2019 ehtoollisenjakolupa
40/2019 saarnalupa
41/2019 virkavapaus
42/2019 ehtoollisenjakolupa
43/2019 viran vahvistaminen
Kaikki päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.

E.Turun arkkihiippakunnan kirjeet
§ 173 Turun Katariinanseurakunnan rippikoulun ohjesääntö. Pöytäkirjanote 6/2019
10.4.2019 DTUR/77/00.01.01/2019
§ 303 Anna Hällin irtisanoutuminen Turun Katariinanseurakuntapastorin virasta 1.7.2019 lukien. Pöytäkirjanote 10/2019 19.6.2019 DTUR/209/01.01.03/2019 (Valittu kappalaiseksi Katariinaan. Koeaika päättyi.)
§ 314 Viranhoitomääräys Kristiina Frondeliukselle Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.7.2019-31.12.2021 Pöytäkirjanote 10/2019 19.06.2019
DTUR/298/01.01.01/2018

F. Muut ilmoitusasiat
-Seurakunnan, seurakuntayhtymän ja MLL:n Varissuon osaston yhteinen perhekahvila ja lapsiparkki aloittaa toimintansa ke 14.8. klo 11-14. parkki ja kahvila ovat avoinna ma-to klo 10-14
-Valoa yössä Katariinan pappilassa to 5.9. klo 18 Ekumeenisia ja luterilaisia ihmeitä: pastori, tietokirjailija Kaisa Kariranta
-VakkeLove la 7.9. klo 11-14 Varissuon kirkon pihalla
-Historiakerho: kirkkohistorian dosentti, pastori Esko M. Laine kertoo pappi kirkossa ja kylillä aiheesta ja pitää 1600-luvun iltahartauden to 19.9. klo 18 Pyhän Katariinan kirkossa
-Lasten ”Etsi ja löydä” –kirkko su 22.9. klo 10 Pyhän Katariinan kirkossa
-Historiakerho esittää seurakuntaneuvostolle toiveen uuden jäsenen saamiseksi toimikuntaansa
seurakuntaneuvoston riveistä
-Mahdollisuus hakea taloudellista tukea diakoniaprojekteihin Diakoniakeskukselta
Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:
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Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 72
ERO TURUN KATARIINANSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN
JÄSENEN KUTSUMINEN TILALLE

Seurakuntaneuvoston jäsen Nina Koiranen-Kortemäki on ilmoittanut seurakuntaneuvoston kokouksessa 29.5.2019, että hän muuttaa pois Katariinanseurakunnan alueelta 3.6.2019 lukien.
Seurakuntaneuvoston jäsenyys on sidottu siihen, että seurakuntaneuvoston jäsen asuu ko.
seurakunnan alueella ja on ko. seurakunnan jäsen. Jos henkilö muuttaa ko. seurakunnan alueelta, niin oikeus toimia luottamushenkilönä ko. seurakuntaneuvostossa lakkaa.
Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on. KL 23 luvun 6 §:n 1 momentti.
Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja sen jälkeenkin, kunnes
toinen on valittu hänen sijaansa. Luottamushenkilön on hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu, jos:
1) luottamushenkilövaalista on tehty valitus;
2) eroa ei ole myönnetty;
3) kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto on 10 luvun 6 §:n nojalla jättänyt kirkkovaltuuston
tai yhteisen kirkkovaltuuston vaalipäätöksen täytäntöön panematta.
Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään
ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö. KL 23 luvun 7 §.
Partiotyön ystävät –ehdokaslistalta seurakuntaneuvostosta lähteneen Nina KoiranenKortemäen tilalle nousee Partiotyön ystävät -ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen, josta tulee
näin ollen varsinainen jäsen. Nina Koiranen-Kortemäen tilalle nousee Lasse Nurmi.
Esitys:

1) Nina Koiranen-Kortemäelle myönnetään ero Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston
jäsenyydestä 3.6.2019 alkaen.
2) Nina Koiranen-Kortemäen tilalle seurakuntaneuvoston varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan listan ensimmäinen varajäsen Lasse Nurmi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Nina Koiranen-Kortemäki
Lasse Nurmi
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§ 73
VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVIEN SÄÄSTÖJEN ANTAMINEN SEURAKUNTIEN KÄYTTÖÖN
Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt vuoden 2018 tilinpäätökseen sisältyvien säästöjen
antamista seurakuntien käyttöön kokouksessaan 23.5.2019 § 209 ja yhteinen kirkkovaltuusto
kokouksessaan 13.6.2019 § 54
Katariinanseurakunalle jäi 75 463 €. Kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston päätösvallassa
on, mihin säästömäärärahoja käytetään.
Katariinanseurakunnan säästömäärärahat on jaettu työalojen kustannuspaikoille. Suurin osa
noin 60 000 € säästömäärärahoista on seurakuntaneuvoston kustannuspaikalla ja seurakuntaneuvoston päätöksen mukaisesti myöhemmin jaettavissa eri työalojen kustannuspaikalle tai
palkkamäärärahoihin. Säästyvät varat siirtyvät seuraavan vuoden budjettiin.
Vuodelle 2020 toimintamäärärahaa Katariinanseurakunnalle on annettu 70 167 €, joka ei riitä
kattamaan toimintakuluja ko. vuonna. Vuodelta 2019 säästyvät säästömäärärahat, jotka ovat
seurakuntaneuvoston tilillä on tarkoitus säästää pääosin vuodelle 2020, jolloin budjettia voidaan
täydentää toiminnan tarpeiden mukaan.
Budjettisuunnitelma säästömäärärahojen jaosta eri kustannuspaikoille on esityslistan mukana.
Säästömäärärahoja on annettu Katariinanseurakunnalle 75 463 e, joista tämän vuoden budjettiin esitetään käytettäväksi noin 15 000 €.
Säästömäärärahoja on jaettu mm. VakkeLove -tapahtumaan 1250 (aluetyö), pilottiprojektiin kutsutilaisuus alueelle muuttaneille lapsiperheille (mahdollisuus pilotoida syksyllä kutsuvierastapahtuma opiskelijoille sekä muuten kehittää viestintää esimerkiksi sesonkimainonnassa ja
tehdä muita uusia avauksia yhteensä 6000 €. Vanhustyöhön 2000 € ja aikuistyön tapahtumiin
900 €. Lisäksi budjettia on täydennetty siten, että toimintamenot eivät ylitä budjettia. Arvio on
tehty viime vuoden tilinpäätöksen mukaisesti.
Esityslistan mukana on kaksi lisämääräraha-anomusta VakkeLovea varten sekä pilottiprojektiin
– kutsutilaisuus alueelle muuttaneille lapsiperheille.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska määrärahojen suuntaamisella on vaikutusta lapsi- ja perhetyöhön.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan mukana olevan suunnitelman vuoden 2018 säästömäärärahojen siirtämiseksi kuluvan vuoden budjettiin. (AMS 2.3.3. sp)

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

taloustoimisto
työntekijät

§ 74
KATARIINANSEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Katariinanseurakunnalle laaditaan yleinen toimintasuunnitelma vuodelle 2020. Eri työalojen toimintasuunnitelmat käsitellään seurakuntaneuvostossa lokakuussa.
Katariinanseurakunnan toimintasuunnitelma on tehty juuri hyväksytyn strategian perusteella.
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Paikallisseurakunta / yksikkö: Turun Katariinanseurakunta
Toiminta-ajatus: Katariinanseurakunnan tehtävänä on välittää evankeliumin ilosanomaa, jotta usko, toivo, rakkaus ja rauha kasvaisivat ihmisten keskuudessa. Toteutamme tätä rohkeasti lähimmäistä palvelleen ja luomakuntaa kunnioittaen.
Olemassa olevat resurssit ja muutostarpeet: Ammattitaitoiset ja yhteistyökykyiset työntekijät, hyvät toimitilat
ja laaja yhteistyö-verkosto. Panostus uuden strategian toteuttamiseen ja työntekijäresurssien oikein suuntaamiseen seurakunnan alueen ihmisten tarpeet huomioiden.
Olennaisimmat toiminnalliset riskit: Resurssien oikea suuntaaminen ja taloudellisten edellytysten turvaaminen.
AVAINLUKUJA
TA 2020
TA 2019
TOT 2018
Henkilöstö keskimäärin 17
17
17
Jäsenmäärä
15 028 kesä
15.026
15 048
Toimintakate
972 163
950 493
936 643
TAVOITTEET
2020

Arviointikriteeri/
mittarit

Tavoite 2020

Huomioimme
kirkkoon liittyjät ja seurakunnan alueelle muuttavat
sekä viestimme seurakunnasta ajankohtaisesti ja kiinnostavasti

-Tervetulokutsujen määrä ja niiden lähettäminen alueelle muuttaville
ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrät
- Seurakuntaneuvoston
myöntämät määrärahat
uuden toimintamuodon
toteuttamiseen

Toteutamme
etsivää vanhustyötä ja
panostamme
vanhusten hyvinvointiin

- Kohdattujen vanhusten
lukumäärä
-Vanhusten kerhot ja
kortteliklubit (kerhojen
lukumäärä ja osallistujamäärä)
-Vapaaehtoisten määrä
vanhustyössä
-Yhteistyön laajuus
Tietu ry:n kanssa Petkeltien kerhohuoneistossa

-Kutsumme eri
ryhmät räätälöidysti
eri tapahtumiin ja
huomioidaan seurakunnan alueelle
muuttaneissa erityisesti lapsiperheet ja opiskelijat
-Tavoitamme uusia
seurakuntalaisia ja
saamme heitä mukaan seurakunnan
toimintaan
-Kotikäyntityö tavoittaa uusia vanhuksia
-Lisää osallistujia
kortteliklubeihin ja
vanhustenkerhoihin
-Uusien vapaaehtoisten saaminen
vanhustyöhön
-Toimiva yhteistyö
käynnistyy Tietu
ry:n kanssa

Tavoite
2019

Tot
2018

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi
-Kutsujen lähettäminen
-Kutsutilaisuuksien
järjestäminen:
perheille ja opiskelijoille
-Hyvä kausiohjelma seurakuntalaisille
-Kehitetään lähetettäviä kirjeitä

-Palkataan nuoria
kesätöihin vierailemaan vanhusten
luona (testamenttivarat)
-Vanhustyön hyvien käytänteiden
vakiintuminen
vanhustyön projektin jälkeen
-Yhteinen vanhusten syntymäpäiväjuhla myös 80vuotiaille
-Kotikäyntityö
-Vahvistetaan
vanhustyön vapaaehtoisia
-Tietu ry:n kaksi
työntekijää käyttävät työaikaa Petkeltien asukkaiden
hyvinvoinnin eteen
ja päivystävät Petkeltiellä

Etsimme keinoja tavoittaa
ylioppilaskylän
nuoria aikuisia

-Nuorten aikuisten tavoittaminen/lukumäärä
ruoanjakelussa.
-Food and Hope Yhteisöruokailujen toteutuminen/lukumäärä
-Nuorten aikuisten messujen kävijämäärä
-Yhteistyön määrä eri
toimijoiden kanssa mm.
ylioppilaskylässä ja yliopistolla oppilaitospappien kanssa
-Diakoniaprojekti: Unelmaryhmän toteutuminen
nuorten aikuisten parissa

-Ruoanjakelu yokylässä.
-Polku-verkoston
vahvistuminen yhteistyössä Mikaelin
seurakunnan kanssa. Uusien tavoittaminen.
-Yhteistyöprojektit
eri toimijoiden
kanssa (mm. Block
party)
-Nuorten aikuisten
tavoittaminen ja
heidän tarpeisiinsa
vastaaminen

Pidämme esillä kasteen
merkitystä ja
rohkaisemme
ihmisiä kasteelle

- Kirkkoon kuuluvat jäsenet kastattavat lapsensa/lukumäärä
-Aikuisena kirkkoon liittyvien kastettavien määrä
-Uudistetut lähetettävät
materiaalit kasteperheille (Lapsi- ja perhetyön
toimintaesitteet)
-Osallistuminen Aamukaste-tapahtumaan/
Katariinanseurakunnan
jäseniksi kastetut
-Tapahtumat, jossa seurakunta näkyy lapsiperheiden elämässä

-Kirkkoon kuuluvat
seurakunnan jäsenet kastavat lapsensa
-Seurakunnasta
lähtee laadukasta
materiaalia kasteperheisiin
-Näemme yhteyden kasteiden ja
nuorten aikuisten
tavoittavan työn
välillä
-Seurakunta näkyy
aktiivisesti alueen
lapsiperheitä ja
nuoria aikuisia tavoittavissa tapahtumissa
-Turun arkkihiippakunnan: Kaste ja
osallisuus hankkeen pilotointi
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-Nuorten aikuisten
ruoanjakelu yhteistyössä operaatio
Ruokakassain
kanssa. Food &
Hope yhteisöruokailujen toteutuminen Nummella
-Polku-verkoston
tapaamiset Nummella ja Mikaelin
seurakunnassa
-Lautapeli-illat
Nummella
-Unelmaryhmä
nuorille diakonin
kanssa yhteistyössä (yhtymän diakoniavarat)
-Yhteistyö opiskelijoiden parissa toimivien tahojen
kanssa
-Kasteperheille
lähetettävien kirjeiden ja infojen
uusiminen
-Aamukastetapahtumassa aktiivisesti mukana
-Yksilöllinen polku
aikuiselle kirkkoon
liittyjälle, joka tulee
kastettavaksi
-Varissuon kirkon
uusi lapsiparkki ja
perheiden tavoittaminen
-Perhetyön resurssien lisääminen
yhtymästä seurakuntiin
-Nuorten aikuisten
tavoittaminen edellä olevien toimien
avulla
-Mainostus ja some
-Osallistumme
seurakuntana Turun arkkihiippakunnan Realismi ja
toivo hankkeen
Kaste ja osallisuus
pilotointiin

Vuoden 2021 avaintavoitteet: Keskitämme ja vahvistamme nuorten aikuisten toimintaa yhdessä muiden Turun
seurakuntien kanssa. Toteutamme jumalanpalvelukset monipuolisesti ja eri ikäryhmät huomioiden.
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Vuoden 2022 avaintavoitteet: Järjestämme kutsuvaa toimintaa sekä vahvistamme seurakuntalaisten toteuttamaa pienryhmätoimintaa. Vahvistamme kirkkorakennuksen merkitystä alueellamme ja huomioimme Pyhän Katariinan kirkon viereisen hautausmaan mahdollisuudet toiminnassa.

Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska seurakunnan toimintasuunnitelma ohjaa seurakunnassa tehtävää työtä. Lapset
on huomioitu toiminnassa niin työntekijäresursseilla kuin toiminnallisesti.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä edellä olevan Katariinanseurakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2020 sekä avaintavoitteet vuosille 2021-2022.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

taloustoimisto, vt. talousjohtaja
työntekijät

§ 75
ANNAMARIA LEHDON IRTISANOUTUMINEN VANHUSTYÖN MÄÄRÄAIKAISESTA VIRKASUHTEESTA
Annamaria Lehto on toimittanut seurakuntaneuvostolle irtisanoutumisensa vanhustyön määräaikaisesta virkasuhteesta.
Irtisanoutuminen määräaikaisesta vanhustyön virkasuhteesta

Irtisanoudun Katariinanseurakunnan määräaikaisesta vanhustyön (diakoniatyö) virkasuhteesta
alkaen 1.10.2019.
Turussa 26.07. 2019
Ystävällisesti,
Annamaria Lehto

Esitys:

Seurakuntaneuvosto kiittää diakoni Annamaria Lehto hyvin hoidetusta työstä Katariinanseurakunnassa ja toivottaa kaikkea hyvää jatkoon. Seurakuntaneuvosto toteaa, että Annamaria Lehdon määräaikainen virkasuhde päättyy Katariinanseurakuntaan 30.9.2019.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Annamaria Lehto
Taloustoimisto, palkat

§ 76
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 76.
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§ 77
SEURAKUNTANEUVOSTON SEURAAVAT KOKOUKSET JA MUUT KOKOONTUMISKERRAT
- ke 4.9. klo 16.30 keitto, klo 17:00 – 19:00 työntekijät ja luottamushenkilöt yhdessä - klo 19:00
seurakuntaneuvoston kokous, Katariinan pappila
- ke 9.10. klo 17.30, Nummen seurakuntakoti
- ke 13.11. klo 17.30, Varissuon kirkko
- ke 11.12. klo 17.30, Katariinan pappila
§ 78
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen Herran siunaukseen klo 18.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2019 ____________________
Leena Kairavuo
puheenjohtaja

___ / ___ 2019 ____________________
Anni Maria Laato
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 67-78 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

___ / ___ 2019 ____________________
Pirjo Tiensuu
pöytäkirjantarkastaja

___ / ___ 2019 ____________________
Esko Aaltonen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Turun Katariinanseurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2019 – __.__.2019 klo 8.00 – 15.45 ja josta on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla
__.__.2019 – __.__.2019.

_________________________
Katri Lautjärvi
Seurakuntasihteeri

